
Zápis jednání AS ETF UK 18.9. 2012 

11:00 zahájeno jednání 
 

Přítomni: Jan Kranát, Ph.D (předseda), Tomáš Živný (místopředseda), Mgr. Ing. Ondřej Fischer, Dr. 
Pieter Morée, Tereza Pleskotová, Daniel Knotek, Filip Ženatý 
 
Hosté: Doc. ThDr. Jindřich Halama (děkan fakulty), Ing. Eva Svobodová (tajemnice fakulty) a nově 
zvolení senátoři pro volební období 2012-2014 Tereza Hroníková, Adéla Plischková a Michael Pfann 
 

Schválen program jednání, Dr. Moreé se vyjadřuje k bodům jednání a za 10minut odchází do komise 

k probíhajícím státním zkouškám na fakultě 

1) Projednání rozpočtu fakulty na rok 2012 

Úvod, prostor pro otázky, pí. tajemnice upřesňuje a vysvětluje jednotlivé položky rozpočtu. ∎ 

Senát je seznámen s již účetně uzavřeném prvním pololetím 2012, lze očekávat, že hospodaření 

ETF v tomto roce skončí vyrovnaně. ∎ Za rok 2011 se podařilo udržet vyrovnaný rozpočet za cenu 

velkých úsporných opatření, zvláště pokud jde o údržbu budovy. ∎ Případná koupě budovy ETF 

v Černé ulici univerzitou bude projednávána v roce 2013. Senát je seznámen s výsledkem jednání 

vedení ETF se SR ČCE, kdy byla vyjednána sleva na nájemném za budovu (1 325 000/rok). Dlužné 

nájemné za rok 2011 již bylo uhrazeno. ∎ Další otázky se týkají ubytovny a přípravy k vytvoření 

nové katedry na ETF UK. Studentská ubytovna bude pro další rok zrušena a místo ní bude páté 

patro přestavěno na prostory pro výuku a kabinety. ∎ Poslední otázky se týkají grantové politiky 

fakulty a úspěšnosti jejich vypisování a plnění. 

∎ AS ETF UK žádá pí. tajemnici Svobodovou o vypracování dokumentu, který by mapoval granty 

podané na ETF UK od roku 2004 do současnosti, aby se dostalo většímu přehledu o grantech a 

jejich finančních přehledech a úspěšnosti jejich plnění. 

∎ AS ETF UK schvaluje jednomyslně rozpočet pro rok 2012 (6-0-0) 

 

2) Nový akad. senát se sejde 16.10. 2012 v 11:00 

 

3) AS ETF UK doporučuje novému senátu zabývat se přípravou informační brožury pro první 

ročník studentů a studentek ETF UK (6-0-0) 

 

4) AS vyjadřuje poděkování Mgr. Karlu Plechlovi za vstřícné jednání při výkonu funkce studijního 

referenta. Pověřujeme předsedu Dr. Kranáta k vyřízení. (6-0-0) 

 

5) AS hlasuje pro podmínky přijímacího řízení pro rok 2013-14 (6-0-0). Pro další období 

doporučuje podrobněji se zabývat podmínkami pro přijetí do navazujícího magisterského 

programu Evangelická teologie. 

 

6) Uspořádání voleb do (tzv. velkého) AS UK. Volby proběhnou 6.11. a 7.11. 2012. Organizace 

voleb bude upřesněna na zasedání nově zvoleného senátu ETF UK 16.10. 2012. 

(6-0-0) 



12:53 jednání skončeno 

 

Zapsal Daniel Knotek 


